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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța creșterii producției de plante proteaginoase în Uniunea Europeană;  
subliniază, cu toate acestea, că diferența dintre prețul de piață al cerealelor și cel al  
proteaginoaselor, puternica concurență internațională la nivelul prețurilor, precum și 
avantajul comparativ al producătorilor care provin din țări terțe, care beneficiază de 
condiții climatice mai bune, exploatații agricole mai mari și cerințe de mediu mai reduse, 
necesită un sprijin care să vizeze în mod specific producția de proteaginoase; 

2. reamintește consecințele grave ale bolii ESB (encefalopatia spongiformă bovină), care a 
condus la amenințarea sănătății publice și la interdicții de export pe scară largă pe piața 
internă a UE, au restricționat activitățile de comerț exterior ale statelor membre și au 
provocat daune grave în sectorul creșterii animalelor din UE; subliniază importanța 
menținerii interdicției de utilizare a surselor de proteine animale, introdusă în legislația 
UE în anul 1996 pentru rumegătoare și extinsă în anul 2001 la nerumegătoare, în ceea ce 
privește folosirea proteinelor animale pentru hrana animalelor, până când dovezi științifice 
clare vor arăta că transmiterea bolilor poate fi exclusă;  

3. subliniază că importul excesiv de culturi proteaginoase a făcut ca sectorul creșterii 
animalelor să devină vulnerabil, a contribuit la volatilitatea prețurilor pe scară largă, 
menținând astfel rentabilitatea la un nivel scăzut, în special pentru crescătorii mici și 
mijlocii de animale, și favorizând în același timp practicile agricole nesustenabile în țările 
terțe;  

4. solicită Comisiei Europene să instituie un mecanism de monitorizare a originii culturilor 
proteaginoase importate în Uniunea Europeană, care să evidențieze sustenabilitatea 
practicilor agricole utilizate în țara de origine și să identifice dacă au fost folosite 
organisme modificate genetic; subliniază că în acest scop sunt necesare, de asemenea, 
controale ocazionale la fața locului; 

5. subliniază necesitatea de a integra producția de proteaginoase în sisteme îmbunătățite de 
rotație a culturilor, de a promova folosirea culturilor combinate pentru producția de furaje 
în exploatațiile agricole și de a furniza un sprijin financiar adecvat pentru agricultorii cu 
producție agricolă sustenabilă sau ecologică;  solicită Comisiei să includă astfel de măsuri 
și stimulente financiare în propunerea legislativă privind viitorul PAC;

6. accentuează faptul că utilizarea deșeurilor de la sacrificarea animalelor, a lăturilor, a făinii 
de carne și de oase trebuie să respecte anumite dispoziții stricte referitoare la protejarea 
sănătății umane și a mediului, iar emisiile de metan provenite din acest proces trebuie, de 
asemenea, reduse;  consideră că, în temeiul cadrului de reglementare actual, deșeurile 
animale sunt utilizate cel mai bine pentru producerea de biogaz și solicită Comisiei și 
statelor membre să favorizeze utilizarea deșeurilor animale în acest scop.  


